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דבר ראש המכון
אז מה אתם עושים כשאתם קמים בבוקר? מקטרים על עוד יום בעבודה או מזנקים בהתלהבות לעוד יום של מימוש 

ערכים וחוזקות בתפקיד? סביר להניח שאולי איפשהו באמצע… מה גורם לנו לקום בבוקר בשמחה לעמל יומנו 
מעבר לכוח האנרציה? למה זה חשוב בכלל? איך הקורונה השפיעה, שינתה או עיצבה מחדש את חוויית המשמעות 

שלנו בעבודה? 
נושא הגיליון הזה, שהיווה גם את נושא הכנס השנתי שלנו - משמעות בעבודה בעולם משתנה - נוגע בנימים 
העדינים ביותר של קיומנו האנושי: הזהות שלנו, טביעת החותם שלנו, מערכות היחסים, תחושת המשמעות, 

התרומה והביטוי של הערכים שאנחנו נושאים איתנו. מחקרים מראים שחוויה של משמעות בעבודה תורמת לחיים 
משמעותיים יותר ולבריאות נפשית ופיזית. אך מה זה אומר בפועל? 

בימים אלו של גל התפטרות המוני בעקבות הקורונה, שינויים תכופים ועולם עבודה שהופך היברידי ודינמי יותר 
מתמיד, שמשתנה תוך כדי תנועה, השאלות הקיומיות שמלוות את אחד התחומים המרכזיים בחיינו צפות ועולות 
ביתר שאת: האם אני משמעותי בעבודה שלי? האם העבודה משמעותית לי? אותה מהות חמקמקה ומורכבת של 

מה עושה את העבודה שלנו למשמעותית עבורנו עומדת במרכז הגיליון, החל מעושר התיאורים שקיבלנו מעשרות 
אנשים לשאלה "מה גורם לך להרגיש משמעותי במקום עבודתך?" ו"מה משמעותי עבורך בעבודה שלך?", 
דרך טעימות מההרצאות המרתקות בכנס, סיפורים אישיים וחיבורים בין תחומי חיים, ועוד ועוד. רגע לפני שאתם 

צוללים פנימה לתוכן המרתק שהכנו עבורכם, שאלו את עצמכם: איפה פוגש אותי הנושא של משמעות בעבודה 
בחיי היום? לאילו ערכים הוא קשור ומה זה אומר עבורי ברמה היומיומית? מה הייתי יכול.ה לעשות יותר או פחות כדי 

לחוות יותר משמעות בעבודה שלי היום?
כתמיד, מוזמנים לשתף ולהפיץ הלאה, ולפנות אלינו עם מחשבות, רעיונות ושאלות.

שלכם באיחולי עשייה משמעותית, 
ד"ר פנינית רוסו-נצר, ראש המכון



דבר המערכת
הנושא של הגיליון הנוכחי, למרות שנקבע כבר לפני חודשים רבים, רלוונטי מאי פעם: משמעות בעבודה 

בעולם משתנה. התקופה הזו היא תקופה של התחדשות. החופש הגדול נגמר, שנת הלימודים מתחילה וכולנו 
חוזרות וחוזרים לשגרת עבודה שקצת השתבשה לה בחודשי הקיץ. זאת הזדמנות מצוינת לחשוב על הדברים 

המשמעותיים לנו ולמצוא משמעויות חדשות בחיינו האישיים והמקצועיים או לזקק משמעויות קיימות.

מגפת הקורונה שינתה המון דברים בחיינו וגם את פני העולם באיזשהו מובן אבל, האמת היא, שהעולם שלנו כל 
הזמן משתנה ומתפתח. השיח על השגרה ומקומה בחיינו איננו חדש - השעמום מהשגרה, הרצון לחזור אל השגרה, 

לפעמים אנחנו אפילו מברכות "שרק יהיה משעמם".
מצד אחד ישנה השגרה ומצד שני העולם שמשתנה ולפעמים אנחנו חשות וחשים אותם מתרחשים במקביל וגם 

בגיליון שלפנינו ישנו שילוב והוא מורכב מחומרים שחיכו לפרסום המון זמן וגם מחומרים חדשים אשר השתלבו להם 
יחדיו ויצרו את הגיליון הנפלא והמרתק הזה.

אנו מקוות שתאהבו אותו ותתחברו לפחות לחלק מהטקסטים, השירים, הסיפורים והטורים.
תודה מקרב לב לכל המשתתפות והמשתתפים בגיליון ובמיוחד לאלו שחיכו לפרסומו בסבלנות זמן כה רב. 

בברכת ימים משמעותיים וברוכים בעשייה,
מערכת מכון מצפן

עורכת: עוז רוטברט
חברות מערכת: הדס לוי, ד"ר פנינית רוסו-נצר

עיצוב גרפי: אושרית גרגיר

"כאשר ערכים יצירתיים עומדים במרכז משימת חייו של אדם, המרחב להגשמתם מצוי בדרך כלל בתחום 
העבודה המקצועית המייצגת את התחום שבו ייחודו של הפרט מתחבר אל החברה, ובכך זוכה לערך 

ולמשמעות... המקצוע עצמו אינו הופך את האדם לבלתי ניתן להחלפה. הוא רק מעניק לו הזדמנות להיות 
כזה… משמעות העבודה אינה תלויה במקצוע, אלא בנו, באופן שבו אנו מבטאים בעבודתינו את הייחודי 
והחד פעמי שבנו, את הייחוד של קיומנו ואת ההזדמנויות הניתנות, ובכך הופכים את חיינו למשמעותיים". 

מתוך: "הרופא והנפש" מאת ויקטור פרנקל, בתרגום פרופ' דוד גוטמן. הוצאת דביר 2010, עמ' 141

צילום: אסנת רום



עבודה מאז ומתמיד תפסה מקום מרכזי בתפיסה 
העצמית ובזהות שלנו, וקיבלה נתח נכבד מהזמן 
והאנרגיה שאנחנו משקיעים במהלך חיינו. הוגים 

וחוקרים רבים כמו פרויד, אריקסון, מסלאו והרבה 
אחרים, התייחסו לעבודה כמקור מרכזי להתפתחות 

בריאה בבגרות. החל מהעונש הקדום של "בזיעת 
אפך תאכל לחם" ועד לאתוס העבודה כמבטאת 

שליחות וייעוד של ימינו, אפשר לזהות שלל 
משמעויות, פונקציות, אידיאולוגיות וערכים שנקשרו 

לרעיון של עבודה לאורך ההיסטוריה האנושית ובקרב 
מסורות ותרבויות שונות. איך נראה החיפוש האנושי 

אחר משמעות בעולם העבודה של ימינו, בכלל 
ובעקבות הקורונה בפרט? על שאלות אלו ורבות 

אחרות ניסינו לענות בכנס השנתי של מכון מצפן 
ושל תוכנית ההכשרה ללוגותרפיה במרכז האקדמי 

לפיתוח אישי ומקצועי בחינוך ובחברה באוניברסיטת 

תל-אביב שהתקיים ב 25 בנובמבר וריכז מרצים 
מומחים בתחומם: גב' מלי אלקובי, מומחית לחוויית 

העובד ומרצה בנושא איזון בית עבודה. ד"ר דנה 
פרג, ראש תכנית התואר השני להתנהגות ופיתוח 

ארגונים, אוניברסיטת רייכמן. ד"ר תומר סיימון, 
מדען ראשי, מיקרוסופט ישראל מחקר ופיתוח. ד"ר 

תמי יגורי, מרצה בכירה לפילוסופיה קיומית וד"ר 
תמר איזקסון מהמרכז האקדמי פרס ואוניברסיטת 

בן גוריון. היו גם הרצאות מרגשות ומעוררות השראה 
בסגנון הרצאות טד שהועברו ע"י נציגי בוגרי תכנית 
לוגותרפיה: דנה אבירם, נעמה גילאור, עדי לילאור 

ואמנון פורת והופעות מרחיבות לב של הזמרת 
והאמנית אסנת שיר-וישינסקי, קטעי פואטרי סלאם 

של חן עמרם וחלוקת תעודות לבוגרי מחזור ג' וד' של 
 Associate תוכנית ההכשרה ללוגותרפיה לשלב ה

באוניברסיטת תל-אביב.

משמעות בעבודה 
בעולם משתנה
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טעימה מהכנס
יו"ר הכנס והמנחה, ד"ר פנינית רוסו-נצר, ראש תכנית 

ההכשרה ללוגותרפיה וראש מכון מצפן למחקר פיתוח 
ויישום משמעות בחיים, פתחה את הכנס בהרצאה 

קצרה אשר חידדה את הקשר ואת החשיבות במציאת 
משמעות בעבודה. 

העבודה שלנו למעשה גורמת לנו לצאת מעבר 
לגבולות של עצמנו, היא מהווה שער ראשי להטבעת 

חותם דרך היצירה שלנו אשר מהווה את אחד הנתיבים 
למציאת משמעות לפי הלוגותרפיה.

אין מקצוע שהוא משמעותי באופן אינהרנטי. אנחנו 
יכולות ויכולים לחוות בכל עבודה תחושת ייעוד, 

ייחוד ולהפחית את השחיקה. זה דורש מאיתנו 
מודעות, התבוננות בעצמנו ובייחודיות שלנו ופעולה 

אחראית בעולם.

 "Expand your story" גב' מלי אלקובי, בהרצאתה
- איך להרחיב את הסיפור שלנו בעולם העבודה 

המשתנה', התמקדה באתגרי עולם העבודה המודרני, 
תוחלת החיים הארוכה, קצב השינויים המהיר בשוק 

העבודה ואי ודאות מסוג חדש.
לדבריה, ישנן שלוש מיומנויות קריטיות אשר יעזרו לנו 

להתמודד עם אתגרים אלו:
1. למתוח את הגבולות: להעצים את החוזקות, לפקפק 

בחולשות ולעבוד עם מגוון גילאים, גם צעירים. זה 

דורש מאיתנו להגיד כן, לצאת מאזור הנוחות שלנו, 
להיות מודעים ולהשתמש בחכמה בכישרונות שלנו.

2. ללמוד כל הזמן וללמוד איך ללמוד.
3. להגדיל את הערך ולשתף.

אלקובי הדגימה ופירטה כל מיומנות ואף נתנה עצות, 
המלצות קריאה ומשימות שניתן לתרגל.

 
ד"ר דנה פרג, בהרצאתה "על אבדות ומציאות: 
המסע אל עבר משמעות בעבודה", הסבירה כי 

משמעות היא תהליך חיפוש ולא משמעות שנתונה 
לעובד.ת מראש על ידי המעסיק או הארגון. משמעות 
מוגדרת כתחושה של כיווניות, והיא מתרחשת בעולם 

 bottom( העבודה על ידי תהליכים שנובעים מן הפרטי
up( ועל ידי תהליכים שמתרחשים בהקשר הארגוני 

 .)top-down(
המחקר מצביע על ארבע אסטרטגיות מרכזיות דרכן 
א.נשים מחפשים ומוצאים משמעות בעולם העבודה:
1.מיצוי הפוטנציאל האנושי, החוזקות שלנו. הגברת 
תחושת אוטונומיה ובעלות. לחוות הישגים והצלחות.

2.השירות לזולת, לאחר. חוויה של השפעה על לקוח, 
עובד אחר, צוות, על הארגון או על העולם.

3.פיתוח העצמי הפנימי.
 4.חיבור עם אחרים, תחושת שייכות ויצירת 

זהות משותפת.



ד"ר תומר סיימון, בהרצאתו "עידן הeי-משמעות", 
הראה כיצד החיפוש אחר המשמעות מלווה את 
האדם משחר ההיסטוריה ועד היום. הוא מופיע 

ב'עלילות גילגמש', הסיפור הכתוב הראשון בעולם. 
ואותו החיפוש מהווה כוח מניע וחלק מרכזי בארבעת 

המהפכות התעשייתיות, כל פעם מזוית אחרת, כל 
פעם בעיני שחקן אחר בשוק העבודה.

במהפכה התעשייתית הראשונה מי ששאלה את 
שאלת המשמעות היתה מלכת אנגליה אשר סברה 

שתפקידה כמדינה הוא לספק עבודה ולכן היא 
סירבה לעשות אוטומציה לעובדים.

במהפכה התעשייתית השנייה והשלישית 
המנהלים עסקו בשאלת המשמעות שלהם, את מי 

הם מנהלים. 
ובמהפכה התעשייתית הרביעית, אשר מתרחשת 

בימינו אנו, העובדים הם אלו אשר שואלים ותוהים 
מה המשמעות שלהם.

לאורך השנים, לצד השינויים והתמורות בצורת 
העבודה ולצד הרפורמציה בתפקידים ובמשרות, 
שאלת המשמעות תמיד נוכחת. המשמעות שלנו 

תמיד תהיה קשורה לעבודה שלנו. בעבר שם 
המשפחה שלנו לרוב היה קשור לרוב למיקום 

הגאוגרפי או למקצוע שלנו. וגם היום המשפחה 
היא חלק מהתהליך. המשמעות שלנו נגזרת ממה 

שאנחנו עושים. כששואלים אותנו מי אנחנו? אנחנו 
מציינים את שמנו, את המצב המשפחתי שלנו, במה 

אנחנו עובדים ואיפה למדנו.
היום, גם בעקבות מגפת הקורונה אשר האיצה 

תהליכים, ישנו שינוי באינטראקציה שבין החיים 
והעבודה. לעובדים עצמם יש ציפיות אחרות 

מבעבר. הם מחפשים עבודה משמעותית וטובה, 
משכורת מספקת לצרכים שלהם וזמן פנוי.

ד"ר תמי יגורי, בהרצאתה "אומנות המשמעות 
בעבודה", הציגה את "אומנות המשמעות", גישה 

פילוסופית למשמעות בחיים וכלי מעשי לניסוח 
משמעות חיים אישית במשפט קצר. הכלי מורכב 

מארבע שאלות וסיפור.
הכלי מתאים לסדנאות במרחב העבודה. יש קשר 

בין משמעות אישית בחיים לבין משמעות בעבודה. 

ניתן לנסח בעזרתו ישירות גם את המשמעות 
המקצועית. בשימוש ב"אומנות המשמעות" 

בסדנאות בעבודה, מטרה מרכזית היא להדגיש את 
הדברים המשמעותיים שבשבילם שווה להתמיד. 
שיח המשמעות מאפשר תיאום ציפיות: איפה מה 

שמשמעותי לי בא לביטוי בעבודתי? מהם הערכים 
של מקום העבודה שעמם אני מזדהה? עד כמה 

המשמעות האישית שלי נוכחת בעבודתי?
ד"ר יגורי הדגימה זאת ע"י שלושה סוגי סדנאות 
שעשתה עם מנהלות בתי ספר, בחברת היי-טק 

גדולה ועם מטפלות במחלקת חינוך מיוחד. 

ד"ר תמר איצקסון, בהרצאתה "הכל יחסי.ם? 
מערכות יחסים ומשמעות בעבודה", הסבירה 

כי מערכות יחסים מיטיבות ובריאות הן הבסיס 
למשמעות בעבודה. מערכות היחסים שלנו בארגון 
מעצבות את התפיסה שלנו על התפקיד שלנו ועל 
הארגון עצמו וזאת לפי שלושה עקרונות מארגנים:

1. מערכות היחסים בעבודה צריכות לספק הזדמנות 
להיות משמעותי עבור האחר ע"י נתינה, עזרה, 

תמיכה וחונכות. זאת הזדמנות מצוינת לראות את 
העזרה עצמה בפני עצמה ואת מי שעזרנו לו.

Relational Job Crafting .2 – גישה יזומה של 
עובדים המאפשרת להם לעצב את סביבת העבודה 
שלהם כך שתתאים לצרכיהם האישיים ע"י בדיקה: 

מי מפתח אותי? מפרגן לי? ממי אני מקבל משוב 
בונה? מי גוזל ממני אנרגיה?

3. מודיטה, אשר לקוחה מתוך התורה הבודהיסטית. 
זוהי בעצם שמחה עבור הצלחה של האחר. ככל 

שנפתח יותר מודיטה כך נחוש יותר משמעות.



מה משמעותי עבורך בעבודה שלך?

מה גורם לך להרגיש משמעותי 
במקום עבודתך?



הרבה כבר נכתב על בתי הספר בשנה וחצי 
הראשונות להתפרצות הקורונה. כל רכיבי ההוראה 

כפי שהכרנו אותם השתנו לבלי היכר. בין רגע נדרש 
מאיתנו ללמוד מערכות חדשות, להמציא פדגוגיה 
חדשה, ולהסתגל למציאות אחרת לגמרי. זה היה 

מאתגר, שלא יהיה ספק, זה היה מאתגר וכואב 
ומלא בחוויות שהרגישו כמו כישלונות חמוצים. היו 
גם הרבה רגעי אור, אבל אם להיות כנה – תקופת 

הסגרים הייתה הפעם הראשונה בחיי שהרגשתי שאני 
מורה לא טובה.

מאז, חזרנו לכיתות )לשמחתי!( ונשארנו בהן גם 
כשרוב המשק עבר לעבודה מהבית )לשמחתי 

הרבה!(. יש מי שחושב שהעובדה שחזרנו לבתי הספר 
משמעה שחזרנו לשגרה, אבל למען האמת, שום 

דבר לא מרגיש אותו דבר. יותר מכך - אם בתקופת 
הסגרים היה ברור, נתון ומוכרז שמדובר במצב 

חירומי חדש שטרם למדנו לנהל, הפעם הזרמים 
מתיימרים להיות תת-קרקעיים. המצוקות הרבה יותר 
סמויות מן העין. השגרה נחוצה לתלמידנו כמו חמצן 
וצוותי ההוראה מתגייסים למשימה בכל הכוח – אנו 

מתבקשים להמשיך "כרגיל", לנהל שיעורים, להגיש 
לבגרות, לחזור למרוץ ההספק. הבעיה בדרישות 

הללו היא שהמציאות של אחרי הקורונה היא פשוט 
לא אותה מציאות שהכרנו בטרם המגפה. קשה 

לשמור על שגרה במציאות שהיא הכל חוץ משגרה, 
עת שתלמידים ומורים כאחד עוד מתאוששים ומנסים 

לברר מה בדיוק עברנו במרחב הזמן מאז פורים 
2019. עם שלל ההנחיות, הבידודים והבדיקות כבר 

למדנו להסתדר, אבל בכל הנוגע למה שמרחב הזמן 
הזה עשה לתלמידים שלנו בגוף ובנפש, אנחנו רק 
מתחילות להבין. נתונים רשמיים מגיעים אט-אט, 

אבל תספיק שיחה אחת עם מורה שעובד בבית 
ספר לדעת – בקרב התלמידות והתלמידים ישנה 

עלייה ברורה בדיכאון, במצוקות נפשיות, בהפרעות 
אכילה ובאובדנות. האלימות גואה כפי שלא הכרנו, 

הוראה 
 בתקופת 

פוסט-קורונה
חן עמרם
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הקורונה לימדה עד כמה בתי הספר מהווים 
מקום משמעותי לתלמידים. זו העבודה שלנו 

לדאוג שהמשמעות הזו לא תאבד ולא תשכח, 
אלא תשתנה ותתאים את עצמה, תהפוך 

לשלנו מחדש 



התלמידים מפוזרים וחסרים מיומנויות בסיסיות של 
תקשורת וקיום חברתי. גם בקרב מורות ניכרת עלייה 

בדיכאון, בשחיקה ובנשירה מהמערכת )באופן מוגבר 
במיוחד מתחילת שנת הלימודים האחרונה(. מבקשים 

מאיתנו לשמור על השגרה שהייתה לפני הקורונה 
בזמן שחמש דקות בתוך כיתה יבהירו לכל אדם בר-

דעת מעל לכל ספק – אין אפשרות כזו.

תלמידים שהכירו למידה בזום לא יתייחסו אותו דבר 
ללמידה בכיתה, תלמידים שגילו שאפשר ללמוד 

פחות שעות בשבוע לא ישארו שעות בבית הספר, 
תלמידים שגילו את עולם המבוגרים במבוכתו 

חסרת האונים לא יסורו למרות משמעתית רק מכוח 
המסגרת. העולם השתנה ואנחנו צריכות 
למצוא את הדרך לאזן בין ההשבה הרכה 

של תלמידנו לשגרה לבין המצאה יש 
מאין של אותה שגרה. צריכות למצוא 
מקורות חדשים לשאוב מהם סמכות, 

ביטחון וידע. התלמידים שלי יקרים 
ואני דואגת. צוותי ההוראה ברחבי הארץ 

יקרים לי ואני דואגת. בזמן שבטלוויזיה 

משלחים מורים בהורים או פוליטיקאים בארגוני 
מורים, הסיפורים האמיתיים ממסדרונות בית הספר 

הולכים ומצטברים אצלנו וכבר אין לי מקום.
הקורונה לימדה עד כמה בתי הספר מהווים מקום 

משמעותי לתלמידים. זו העבודה שלנו לדאוג 
שהמשמעות הזו לא תאבד ולא תשכח, אלא 

תשתנה ותתאים את עצמה, תהפוך לשלנו מחדש. 
הלוואי ויקשיבו לנו - המורים שנמצאים בכיתות 

עכשיו, שמתעלמים מרעשי הרקע שמבקרים אותם 
באכזריות, שפוגשים תלמידים מאומתים כל יום, 

שמתמודדים עם עשרות אירועי משמעת, שממיינים 
מבודדים, שמקשיבים לתלמידים, שמכילים, 

שרואים תלמידים ותלמידות קורסים לתוך המצוקות 
שהותירה המגפה, שמגיעים ללמד בניסיון נואש 

לברוא מציאות חדשה – תשמעו אותנו. נגיף הקורונה 
יצר מציאות שלימדה אותנו הרבה על מה יכול להיות 

טוב יותר בבתי הספר – במקום להתעקש על שיבה 
לשגרה שקדמה לנגיף, אולי ננסה ליצור 

יחד שגרה חדשה למערכת החינוך, כזו 
שתתאים יותר לתלמידים, המורים 

והחברה של 2022. 

במדור שלושת נתיבי המשמעות נמצא קטע 

ספוקן-וורד בכתיבה וביצוע של חן על חווית 

ההוראה בתקופת הקורונה
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העולם השתנה ואנחנו צריכות למצוא את 
הדרך לאזן בין ההשבה הרכה של תלמידנו 

לשגרה לבין המצאה יש מאין של אותה שגרה 



אירועי חברה, ארוחת צהריים משותפת, פינת קפה או 
אפילו ועד עובדים. חלק סטנדרטי מעבודה בחברה 
שאמור להפוך אותנו לחלק מקבוצה, חלק מחברה. 

אמנם חלק מאיתנו 'עצמאיים' - עובדים לבד: עורכי 
דין, מטפלים, יועצים, רו"ח, אבל רק חלק קטן מאיתנו 

באמת עצמאיים. רובנו מתאגדים, במשרד רו"ח, 
משרד עו"ד, קבוצת מטפלים בקופת חולים. חזקים 

ביחד, מחוזקים ביחד.  
עד הקורונה זה היה פשוט. עובדים ראשון עד חמישי. יום 
ראשון יותר פקקים - באים. יום חמישי, עוד יותר פקקים - 
באים, תור לרופא בבוקר - באים אח"כ. אחותי מתחתנת 

בערב - באים ויוצאים קצת קודם. 
ואז הגיעה הקורונה. האם היא זרזה את השלב הבא? 

הרי כבר עברנו לתקשר עם חברים בעיקר וירטואלית, 
ללמוד וירטואלית, להכיר חתן וירטואלית, להזמין 
וירטואלית אוכל הביתה, עד לא מזמן נראה היה 

שאפילו נלחמים וירטואלית.  
פייסבוק )מטא( הציגה לפני מספר חודשים חזון של 

עולם וירטואלי, כי למה בעצם לקום מהכסא. האם 
באמת אין מה לחפש שם בחוץ? 

אולי זה זמני ויחלוף ואולי לא. אבל משהו השתנה. 
בתור מנהל חברת הייטק ברעננה לא האמנתי בלעבוד 

מרחוק, אבל זה עבד. אצל חלק מהאנשים יותר טוב 
מלעבוד מקרוב.

אין פקקים, חוסך זמן, אפשר להתרכז יותר טוב, זום 
תמיד זמין. 

אבל, גם לא נפגשים פנים אל פנים. נעלמות שיחות 
המסדרון שפותרות במהירות בעיות, הבעות הפנים, 

הערות הביניים, והכי חשוב, ישיבות הצהריים הקריטיות 
לדסקס את הפרק האחרון בחתונמי, לשמוע על תחביב 

גלישת הגלים של מיכל או הילד שלא מפסיק לבכות 
של נדב.

חלפו שנתיים, וכמו הרבה חברות בתחום, אנחנו 
היברידיים. עובדים גם וגם, חלק מהבית וחלק 

מהעבודה. מי שרוצה ועבודתו מותאמת לכך עובד 
מהבית יומיים או שלושה בשבוע. גם אין פקקים וגם 

שומעים על הילד של נדב. התקדמנו. מושלם. 
אז היברידי עובד מצוין. בינתיים. אבל הזמן ינצח, 

והפקקים מנצחים, וגם האפשרות לקחת את הילד מהגן 
מנצחת, ואת הצעת העבודה הבאה אני כבר לא אשקול 

לפי מיקום כי הרי אפשר לעבוד מרחוק.

בהדרגה בעוד כמה שנים, נתעורר, נתחבר למחשב 
ונעבוד עם אנשים שרחוקים מאיתנו, שלא ראינו 

מעולם, שמראים תמונה שלהם בזום מלפני עשור, או 
סתם תמונה יפה שבחרתי, כי מה זה כבר משנה, ואני 

הייתי אמור להראות כמו דיקפריו, והרי הכי חשוב זה 
רושם ראשוני.  

שייכות בעולם וירטואלי
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אורי, מנהל בחברת הייטק



בשנת 2015 נתבקשתי לכתוב טור על איך זה להיות 
רופאה מתמחה ואמא למגזין של מועדון יולדות בית 
חולים מאיר. רציתי לקרוא למאמר "שלא יאמרו לך 

שאת לא אמא טובה" אבל בסוף הכותרת היתה "על 
אימהות, הגשמה עצמית ואושר" ואלו עיקרי הדברים:

נעים להכיר, אני אימא לארבעה ילדים ומתחה 
בגניקולוגיה במרכז רפואי מאיר. אני דומה מאוד לרוב 

חברותיי המתמחות, שיש להן 2-3 ילדים ושעובדות 
במרץ ובמקצועיות בבית החולים.

לרוב, כשאנשים פוגשים אותי הם אומרים: "וואו, 
איך את עושה את זה?", "כל הכבוד" או "איזה יופי". 
אבל יכול להיות שבתוך תוכם האנשים האלה בעצם 

אומרים: "טוב, בטח המשפחה שלה לא רואה אותה", 
 "מסכנים הילדים שלה", "בטח בעלה הוא גם 

 האבא וגם האמא" ו"בטח מישהו אחר מגדל לה 
את הילדים".

האמת היא שהיום אחרי מספר רב של שנות לימוד 
ומספר לא מבוטל של חודשים במחלקה כמתמחה, אני 

יכולה לומר נחרצות שאני גם וגם: אני קודם כל אמא, 
אבל אני גם רופאה גניקולוגית ולא הייתי מוותרת על 

אף אחד משני התפקידים.
בעיני יש יתרונות רבים לאמא עובדת. העבודה של 

האם מחזקת את השוויוניות בין בני הזוג, מעניקה 
עצמאות כלכלית ומחנכת לשוויון מגדרי. העבודה 

יוצרת זמן איכות אמיתי עם ילדיי. אני מספקת דוגמא 
אישית, חשה מימוש עצמי ואושר ובהתאם גם ילדיי.

אז איך אני עושה את השילוב הזה של אמא ומתמחה 
בגניקולוגיה? או יותר נכון איך אני משתדלת לעשות 

זאת? כשאני חוזרת הביתה אני מבלה עם הילדים ואני 
מתאמצת להיות באירועים חשובים שלהם בגן ובבית 

הספר. והאמת – זה אפשרי. אפילו הצלחתי לנסוע 
לסוף שבוע שלם למחנה של הצופים עם הבן הבכור 

אז באמת שלא יאמרו לך 
שאת אימא לא טובה

ד"ר נתנאלה מילר
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שלי. בתורנויות אני משתדלת לדבר עם הילדים והיום 
יש גם טכנולוגיית וידאו שמאפשרת לכולם להרגיש 

תמיד קרובים. הילדים גם באים לבקר בהפתעה או 
שלא בהפתעה וכך רואים גם חלק מהעשייה שלי. כשיש 

לי מבחן גדול אני משתדלת ללמוד חודשים מראש 
ובעיקר בערב כדי שזה לא יבוא על חשבונם.

והכי חשוב, אני נותנת להם את ההרגשה שמה שאני 
עושה זה באמת חשוב ותורם גם לי כבת אדם וגם 

לסביבה שבה אני נמצאת. אז נכון, זה מאמץ גדול ויש 
רגעים לא קלים ומזל שיש לנו את העזר כנגדנו.

מאז שכתבתי את הדברים האלו חלפו לא מעט שנים 
והסתיימה לה ההתמחות ועכשיו מזה שנתיים אני כבר 

רופאה בכירה.
זה אומר שאין כמעט תורנויות ושאני יכולה לבנות את 
הלו"ז היומיומי יותר בנינוחות. עכשיו זו יחסית בחירה 

שלי איך השבוע שלי יראה מבחינת עומס, מרפאות 
ובית חולים, וזה מאפשר!

והאימהות גם היא השתנתה: אני יותר זמינה בבית, 
כמעט ולא ישנה מחוץ לבית, נמצאת בימים, 

 בלילות וגם בהשכבות. אם כי לקח 
 לילדים הרבה זמן עד שהם קראו גם 

 לי להשכיב אותם ולא רק לאביהם 
)שיירי ההתמחות(.

הרבה יותר קל לי להיות נוכחת בכל האירועים של בית 
הספר והגן ולצאת לחופשים יזומים עם המשפחה.

ועדיין הילדים רואים את העבודה הקשה, את העזרה 
לזולת ואת אימא שלהם שמחה בחלקה ועוסקת 

בדברים שהיא כל כך אוהבת. אולי ככה הם גם ילמדו 
לבחור לעסוק בדברים שגורמים להם להיות מאושרים.
אבל זה לא שאלה רק של מה הילדים רואים, או האם 

את נמצאת יותר בבית. זאת ההרגשה שאת עושה 
את מה שאת יכולה ולא מוותרת על עצמך לרגע. 

אימהות לא אמורה לבוא עם הקרבה. זאת 
משנה שכבר הופכת פחות רלוונטית. 

העולם משתנה, נשים יכולים גם לפתח 
קריירה מפוארת וגם להיות הורים 

למופת, אין סיבה להתפשר.
הרעיון הוא למצוא את האיזון וכמובן 

לשקף לילדים שלכן בכל רגע נתון את 
מה שאתן עושות ומדוע אתן עושות זאת. 

ילדים גדלים למציאות מוכתבת ואם נדע להעביר להם 
בצורה נכונה את המסרים הם יכולים גם להכיל זאת 

ולא להרגיש שהם חלילה מקופחים. האמרה של ״הורה 
מרוצה, ילד/ה מרוצה״ נכונה בכל קונסטלציה. אושר 

זה דבר יחסי ואישי ואינו נמדד בצורה זהה מבית לבית. 
לכן כל השוואה או תחושת מצפון של ״הדשא של השכן 

ירוק יותר״ מיותרת. אם נשכיל להבין שאנחנו עושות את 
כל מה שאנחנו יכולות, כך רגשות המצפון יקהו ונרגיש 
שאנחנו עושות את המיטב, עבור משפחתנו ולא פחות 
חשוב, עבורנו. וכמו שאמא שלי החכמה תמיד אמרה: 
עדיף אימא מאושרת לא כל הזמן בבית, מאשר אימא 

לא מאושרת בבית.

ד"ר נתנאלה מילר הינה אימא ל-4 ילדים, 

ובנוסף רופאה מומחית בגינקולוגיה, מיילדות 

ופריון והינה רופאה בכירה ביחידת הפריון 

בבית חולים מאיר. נתנאלה גם רופאה 

אינטגרטיבית ומשלבת גניקולוגיה מערבית עם 

גניקולוגיה סינית.

צילום: אסנת רום

היום אחרי מספר רב של שנות לימוד ומספר 
לא מבוטל של חודשים במחלקה כמתמחה, אני 
יכולה לומר נחרצות שאני גם וגם: אני קודם כל 
אמא, אבל אני גם רופאה גניקולוגית ולא הייתי 

מוותרת על אף אחד משני התפקידים
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"למה שלא תתפטרי מהעבודה ותישארי עם הילדה 
בבית?" שאל אותי בן הזוג בנימה שואלת. שואלת 

באמת, כאילו זו אופציה נורמטיבית שאנשים עושים.
נעלבתי עד עמקי נשמתי. מה פתאום שאתפטר 

מעבודה שהשגתי בה קביעות, שאוכל לעבוד בה 
עד שאצא לפנסיה? האפשרות הזו לא הייתה משהו 

שרציתי או שחשבתי עליו בכלל. מה אהיה אם לא 
אעבוד? הרגשתי שאזרוק לפח שנים של עבודה 

ולימודים, שאני אמחק. 
עם הבן הבכור שלנו עשיתי מה שצריך לעשות. 

הייתי איתו בבית חצי שנה וחזרתי מהר לעבודה שלי 
כספרנית מתחילה בספרייה המרכזית באוניברסיטת 

תל אביב. עבדתי את המינימום שהסכימו שאעבוד, 
שאבתי חלב בשירותים במקום לקחת הפסקות ורצתי 

אחרי הזמן בניסיון להשיג את שעות הפנאי הספורות 
אחרי האיסוף מהגן.

והרגשתי אשמה. אנשים אחרים גידלו את התינוק 
שלי. קיבלתי משוב על ההורה שאני דרך הגננות. 

הייתי אמא אבל לא הרגשתי שאני האמא של הילד 
שלי, אלא עוד תחנה ביומיום שלו. מפקידה בבוקר 

ואוספת אחר הצהריים.
ואז ילדתי את בתי. מראש הודעתי שלא אחזור 

לעבודה עד שתחלוף שנה. הזמן עבר מהר מידי 
ובספרייה חיכו שאחזור. היו לי תחומי אחריות 

בלעדיים ועתיד מבטיח. התגעגעתי לחברות ולשיגרה 
שנוצרה והייתה החיים שלי. אז התחלתי לחפש 

מטפלת. מישהי שתהיה אוהבת וקשובה ותיתן לבתי 
את כל מה שאני הייתי רוצה לתת לה ובו בזמן, אשה 

חיים במשרה מלאה
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זרה שתבלה עם הבת שלי תמורת שכר כמעט זהה 
לזה שאני אקבל בעבודה. 

יום אחד טיילתי עם העגלה ברחוב שקט ונעים. 
השמיים היו פתוחים ומאירים. דמיינתי את המטפלת 

שלא מצאתי עדיין, מסיעה את בתי בעגלה, נושמת 
אוויר נקי ורואה עולם בצבעים. כל זה בזמן שאני 
יושבת בחדר כמעט נטול אור טבעי, נושמת אוויר 

מזגנים ומעבירה שעות ביצירת אותיות שחורות על 
גבי מסך לבן. 

ואז, לא הייתה אפשרות אחרת מאשר זו שלא 
הרשיתי לעצמי לחשוב עליה. להתפטר. להפסיק 

את הרצף הקדוש של העבודה כמהות החיים ולהיות 
אמא לשני ילדים. 

אבל מה יגידו הילדים שלי כשישאלו אותם במה אמא 
עובדת? המותג "עקרת הבית" ארכאי ולא מביא איתו 

הקשרים חיוביים. הוא מושג של פעם, של מציאות 
שהשתנתה ואין לה כביכול מקום בעולם שיוויוני בו 

הקריירה מגדירה אותנו. קורות החיים הן מסמך 
המכיל את העבודות בהן עבדנו והמוסדות בהן למדנו 

את המקצוע.
בלי קורות חיים, בלי כותרת מעל לשמי, כיצד יוכלו 

ילדיי להתגאות בי? 

חודשיים אחרי שהתפטרתי התחילה 
הקורונה. במצב החירום שהוכרז רק 

החיוניים במשק הורשו לצאת מהבית 
והעבודה בספריות האקדמאיות 

נחשבה ככזו. חבריי לעבודה נאלצו 

להגיע לספריה, בזמן שאין לילדים שלהם מסגרות 
או אפשרות להעזר באנשים אחרים מחשש 

להדבקה. התחושה בזמן הסגרים הייתה דיסטופית. 
המוני אנשים איבדו את עבודתם או עברו לעבוד 

מהבית, בדיוק כמוני. הפכתי לגננת, מורה, מפעילת 
חוגים ומנהלת אדמיניסטרטיבית של הבית שלנו. 

הייתי חיונית.
בן זוגי עבר לעבוד מהבית ברוב ימות השבוע ונוצר 

זמן משפחה. מושג שלפני הקורונה היה נרקם 
בסופי שבוע, חגים וחופשות. עכשיו הוא הפך 

ליומיומי, לקבוע. 
זכיתי לגדל את ביתי בבית עד גיל שנתיים וחצי, 

כשנכנסה לגן. שני ילדיי לומדים במסגרות של יום 
קצר ויש לנו הרבה זמן לבלות יחד. גם זו עבודה. 

ובחרתי בה. האפשרות לחוות ילדות שוב דרכם היא 
זמנית וקצרה כל כך. אני מאושרת על האפשרות 

להיות חלק ממנה. 
אז לא נמחקתי אחרי הכל. אני צוברת וותק, 

מכירה חברות אמהות חדשות ויוצרת את 
החיים שלי במשרה מלאה.

דפנה ון קלוטן, אמא לשני ילדים. 

בעלת תואר ראשון בלימודי מזרח אסיה 

מאוניברסיטת ת"א, בוגרת לימודי תעודה 

במידענות וספרנות בבית ברל.
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המותג "עקרת הבית" ארכאי ולא מביא איתו 
הקשרים חיוביים. הוא מושג של פעם, של 
מציאות שהשתנתה ואין לה כביכול מקום 

בעולם שיוויוני בו הקריירה מגדירה אותנו. ]...[ 
זכיתי לגדל את ביתי בבית ]...[ גם זו עבודה. 

ובחרתי בה. האפשרות לחוות ילדות שוב דרכם 
היא זמנית וקצרה כל כך. אני מאושרת על 

האפשרות להיות חלק ממנה. אז לא נמחקתי 
אחרי הכל 



כאשר אני כותבת "קורונתי-אהובתי" – אז אולי נסחפתי 
קצת, או שמא אני פשוט מנסה את השיטה העתיקה 

של חנופה אל האויב, ובצורה כזו – לנטרל את השפעתו 
מבפנים? חוץ מזה, מן המפורסמות הוא ש"ההיסטוריה 

נכתבת על-ידי המנצחים". תמיד זה ככה )ראו 
זיכרונותיהם של צ'רצ'יל, דה גול, משה דיין ואחרים(. 

אז נראה )לפי שעה, בינתיים( שאנחנו כאן, ב"בית 
יוליאנה", ניצחנו את הווירוס הסיני, שלא העז כלל 

לעבור את מפתן דלתנו ולהיכנס פנימה, וכך מתאפשר 
לי לכתוב מילים אלו.

דומה שהעולם נמצא בחודשים האחרונים בהלם. 
החיים נעצרו, כל התוכניות הוקפאו, חיי המסחר 

והתעשיה שואפים לאפס, ומעל לכל מרחפת חרדה 
קיומית מסוג שטרם חווינו מעולם: מה יהיה גזר-

דיננו? האם נשרוד או שמא נמות? תקנות הסגר 
והעוצר שהוטלו עלינו סגרו את כולנו בבתים, כלואים 

בחיק "המשפחה הגרעינית", או בחיקו של המוסד 
שבו אנו שוהים. אין חיי תרבות )למעט הרצאות 

ב-Zoom, אשר לנו, הקשישים, קצת קשה משום-
מה להתרגל אליהן(. אנשים ביטלו תוכניות לנסוע 
לחו"ל בקיץ הקרוב, להתחתן, להתגרש, להחליף 

מכונית או דירה, לעשות עוד ילד ומה לא? הצעירים 
שבינינו )וכוונתי לגילאים 10-70( פשוט בשוק. הם 

אינם זוכרים הפסקה כה ברוטאלית של שטף החיים. 
טוב, למזלם הם לא חוו את מגפת "הדבר השחור" 

בימי-הביניים, והם אפילו הצליחו לפספס את 
"השפעת הספרדית" האיומה של 1918-1919. אבל 

אנחנו, דיירי "בית יוליאנה" )כן, אלה שאתם מגדירים 
כ"קבוצת סיכון גבוה"(, זוכרים לפחות שני 

מאורעות בחיינו אשר, עם כל הכבוד 
לקורונה – קצת מגמדים את המגיפה 

העכשווית. מה לעשות ואנחנו, בני 
ה-97, עוד זוכרים את השואה. שם 
החיים שותקו באמת, שם לימודינו 
הופסקו בברוטאליות, משפחותינו 

התנפצו לרסיסים, חרדה קיומית ריחפה 

במשך מספר שנים מעל לראשינו )אלה שהצליחו 
להתחבא ואלה ששרדו את המחנות למיניהם(, שם 

באמת לא ידענו מה יקרה מחר, ואם הוא )המחר( 
בכלל יגיע. זאת ועוד: שרדנו, עלינו ארצה )בעליה 

בלתי-לגאלית, בדרך-כלל, בספינות מעפילים(, 
שיקמנו את חיינו בעמל רב, בנינו משפחות, ואז, 

כשבני הבכור, התינוק הראשון במשפחה, נח סוף-
סוף בזרועותיי )1950( – הגיעה מגיפת ה"פוליו" 

)שנקראה כאן "שיתוק ילדים"(. ושוב ריחפה האימה 
באוויר. בכל שכונה, בכל בית-ספר עממי – פגע 

חיידק אלים זה. ילדים החלו לדדות בתוך סדי-ברזל 
על אחת מרגליהם, ולא היה לנו שום מושג מתי הסיוט 

יעבור, אם בכלל. ושוב - פחד-מוות השתרר, ואני – 
לעולם לא אשכח תחושה זו. עד שהגיע רופא )יהודי, 
כמובן( בשם ד"ר יונה סאלק, והציל אותנו )ב-1955( 

גם מזה.
ולכן אני אומרת עתה לעצמי: עם קצת מזל )או 

אולי עם הרבה מאוד מזל?( נעבור גם את זה, 
כשבמוחי חולפת שורה משירו של מאיר אריאל: 

"עברנו את פרעה – נעבור גם את זה"... אני 
מתגוררת ב"דיור מוגן", שבו הקהל ממושמע ועושה 

הכל לפי ההוראות שאנו מקבלים מן ההנהלה. אז 
למרות שזה נשמע יותר כמו "גזירות" - ברור לנו 

שכל זה לטובתנו, ולמרבה המזל )טפו טפו טפו( – 
איש מאיתנו לא חלה.

ובנימה אופטימית זו אני מאחלת לכל בית-ישראל 
ברכת "חזק ואמץ". ביחד – נעבור את זה!

 
 מוקדש לזכרה של גב' שולמית לוריא

1923-2022 

* הסיפור פורסם לראשונה בביטאון 'בית 

 יוליאנה' בחודש ספטמבר 2020

** סיפור זה זכה במקום השלישי בתחרות 

"יוצרים לאור" מטעם האגף לתרבות יהודית 

במשרד החינוך ביולי 2020.

קורונתי-אהובתי
שולמית לוריא



זרקור על חבר.ת מכון מצפן והפעם דן שוורץ
בספרו "הרופא והנפש" כותב ויקטור פרנקל בנושא 

העבודה ומשמעות כך: "כאשר ערכים יצירתיים עומדים 
במרכז משימת חייו של אדם, המרחב להגשמתם מצוי 

בדרך כלל בתחום העבודה המקצועית"* ובכך פעם 
נוספת פרנקל מקדים את זמנו.

כיום כשהעבודה ממלאת חלק ניכר משעות הערות 
שלנו, ואם אנחנו מוסיפים את זמני הנסיעה לעבודה 

)ההולכים ומתארכים( ואת הזמן שאנחנו חושבים 
ומתעסקים בעבודה גם מעבר לזמן המוגדר, ניתן 

להבין בקלות כיצד העבודה היא אחד התחומים 
המרכזיים המשפיעים על רווחתו הנפשית של הפרט, 
עד כדי כך שכיום ישנם ממצאים ממחקרים המראים 

שאנשים אשר חווים תחושת משמעות בעבודתם חווים 
עד פי 10 רווחה נפשית בחייהם.

מגמה זו הולכת וגוברת בחיינו המודרנים. מכון גאלופ 
 )Z-ודור ה Y-( מצא שלדור המילניאלז )דור הGallup(

חשוב היום יותר מבעבר תחושת תכלית בעבודה, 
בעוד שההורים שלהם עבדו בעיקר בשביל המשכורת 

והביטחון. לבני דור המילניאלז השכר הוא אומנם 
גורם חשוב, אך המטרה והתכלית הם פרמטרים 

חשובים אף יותר.
ניתן לגשת לטיפול בתחושת המשמעות של העובד 

 )bottom – up( משני כיוונים, מלמטה למעלה
ומלמעלה למטה )top – down(. שניהם חשובים 
אך משנה מאילו משקפיים אנו בוחרים להסתכל 
על הבעיה. בעוד שבתהליכים הנובעים מלמטה 
למעלה נדרשת אחריות ואקטיביות מצד העובד 

לעצב את תפקידו ולבחור להשקיע בגורמים 
מסוימים המשמעותיים עבורו, לפעמים יכול להיות 

מאוד מתסכל עבור העובד אם הוא נמצא בארגון 
שהתרבות הארגונית לא מאפשרת לו את הגמישות 

הנדרשת או לא מתגמלת ולא "רואה" את הערך 
המוסף שהעובד מביא )זאת מבלי לפגוע בחשיבות 

של הניסיון והשאיפה להגשמת ערכים יצירתיים בכל 
תנאי תעסוקתי שיהיה(. לעומת זאת, לתהליכים 

הזורמים מלמעלה למטה, ישנה השפעה על מספר רב 
של אנשים במערכת. הנהגה של ארגון יכולה להיות 

גורם המאפשר לעובדים להתפתח ולקחת חלק פעיל 
בתחומים המעוררים בהם עניין, לזהות את החוזקות 
והערכים של העובדים ולתת להם הזדמנויות לפתח 

את החוזקות הללו בעבור נושאים המשמעותיים 
עבורם. מנהיגים אשר יודעים לעשות זאת בצורה 

נכונה זוכים להרוויח עובדים מרוצים ומעורבים יותר 
אשר ממצים את פוטנציאל האנושי בעבודתם ובכך 

ממצים גם את הפוטנציאל של הארגון.

דן שוורץ, פסיכולוג בעל M.A בפסיכולוגיה חברתית, בוגר 

מחזור ד' של תכנית לוגותרפיה Associate  ובוגר מחזור א' 

של תכנית מוסמך לוגותרפיה באוניברסיטת תל אביב. יועץ 

ארגוני בבית הספר לפיתוח מנהיגות של צה"ל, חבר צוות 

במכון 'מצפן' לחקר ויישום המשמעות בחיים, מנחה ומלווה 

 יחידים וקבוצות בתהליכי פיתוח אישי.

*מתוך: "הרופא והנפש" מאת ויקטור פרנקל, בתרגום פרופ' 
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זרקור על חבר.ת מכון מצפן 

והפעם: דן שוורץ



נתיבי 
משמעות
על פי הלוגותרפיה אפשר למצוא משמעות בשלושה נתיבים מרכזיים:

יצירה, פעולה אשר נותנת ביטוי לייחודיות שלנו ע"י עשייה ונתינה לעולם.

חוויה, התפעלות מהעולם. מיצירות אמנות, מן הטבע או מאהבת אנשים.
נקיטת עמדה, הדרך בה אנו מסתגלים, מתייחסים ומגיבים במיוחד לדברים 

שאיננו יכולים לשנות בחיינו.
שלושת הנתיבים האלו משקפים את יכולת האדם לחרוג מעל ומעבר לעצמו 

ולהניע אותו לקראת מטרה בעלת ערך שהיא לא הוא עצמו. בגיליון הנוכחי נציג 
כיצד נתיבים אלו באים לידי ביטוי ברוח משמעות בעבודה עולם משתנה דרך 
הרצאות הטד שהוצגו בכנס, קטע פואטרי סלאם מאת חן עמרם ודרך שיר 
מאת אפרת מישורי העוסק בשאלת הזהות שלנו עם ואחרי כניסתנו לאימהות.



לעלות למגרש מהספסל – להיות שחקן משמעות בעבודה
אמנון פורת

ויקטור פראנקל בהרצאה שנשא ב 1946 אומר בפתח 
דבריו: "אנו יכולים לשוב ולדבר בחופשיות על כל כך 

הרבה דברים – דברים הקשורים מעצם טבעם לסוגיית 
היותו של הקיום האנושי בעל משמעות וערך... לעולם 

ישמש האדם כתכלית ולא כאמצעי בלבד. אבל כבר 
במערכת הכלכלית של העשורים האחרונים הפכו 

מרבית האנשים העובדים לאמצעים בלבד, הושפלו 
לדרגת מכשיר ותו לא למימושם של חיים כלכליים."* 

)מתוך "כן לחיים למרות הכול עמ' 37-38"( 
המציאות המורכבת בה אנו חיים, עשויה לגרום 

ליחיד בתוך הארגון, לחוש שהוא הפך לאמצעי בלבד 
לקיום המערכת הכלכלית שהוא מהווה חלק ממנה 

ומכאן הדרך קצרה לחוויית עובד של חוסר מחוברות 
ושל שחיקה.

במסגרת עבודתי כמנחה קבוצות ויועץ ארגוני 
בחברת "אבן דרך" אני פוגש לא מעט עובדים 

ומנהלים שזו חוויית העבודה שלהם. באחת הסדנאות 
שהנחיתי פגשתי עובדת במחלקת תביעות של חברת 

ביטוח גדולה. העובדת בת 50 ובמסגרת תפקידה 
היא נותנת מענה לפניות של לקוחות בנושא ביטוחי 

בריאות. שלוש שנים שהיא מגיעה מדי בוקר למשרד, 
מתיישבת מול המחשב, עונה לפניות הלקוחות 

בטלפון ומכוונת אותם לגורם המתאים. הלקוחות 
תובעניים מאוד, במיוחד בתחום הבריאות, ורוצים 

לקבל מענה מהיר למצוקתם. העובדת הזו היא 
הפנים של חברת הביטוח וכלפיה מופנים הכעס 

והתסכול, כאשר הלקוח אינו מקבל את התשובות 
להן הוא מצפה. היא מרגישה מותשת, ללא כל יכולת 

להשפיע על התפקיד שלה. היא מקבלת תלונות 
מלקוחות ממורמרים מחד ומאידך היא מרגישה 

שהמנהלים שלה לא רואים אותה, ואת ההשקעה 
שהיא עושה בעבודתה הסיזיפית. היא רוצה לעזוב 

ומחפשת הזדמנויות.

הסיפור שלה אינו ייחודי בעולם העבודה וניתן למצוא 
שותפים לחוויה שלה גם בקרב עובדים עם מרחב 
השפעה גדול יותר ואף מנהלים בדרגים שונים גם 

כאלה במעמד בכיר בארגונים שלהם שחווים את אותה 
תחושת אין אונים וניתוק. כשהעובד מגיע לנקודת 

המשבר בין שהיא נובעת מפגיעה בתנאי העבודה שלו, 
מעומס חריג ומתמשך, אי וודאות ומציאות משתנה 

ומאתגרת או מהשילוב של הדברים, עולה שאלת 
הלשם מה? או ברובד עמוק יותר - מה המשמעות של 

כל זה?

 יצירה



בהיעדר תחושת משמעות רמת השחיקה עולה, הזהות 
הארגונית ותחושת השייכות נפגעות ויחד איתן גם 

המחוברות לארגון.
על פי מכון גאלופ, במחקר שהחל בשנת 2000 

ונמשך עד היום, רק כ- 30-35% מהעובדים במשק 
האמריקאי מחוברים - Engaged  - למקום עבודתם. 

כלומר כ- 70% כלל לא מחוברים ו14% מכוח 
העבודה נחשב ל Actively disengaged. כזה שחוסר 

המחוברות מביא אותו באופן פעיל לפגוע במקום 
העבודה ובתוצרים שלו.

על אף שיפור מסוים בתחילת 2020 ברמת 
המחוברות )דווקא בתחילת המגפה שם הסתמנה 

הירתמות חזקה במיוחד של עובדים בארגונים 
להתמודד עם האתגר וגם זה קשור לתחושת ייעוד 
ומשמעות(, ככל שהמגפה התמשכה והתגברה אי 

הוודאות בשילוב העבודה במרחב הווירטואלי שיצרה 
נתק בין אישי למעט הקשרים הפונקציונאליים, חלה 

שוב ירידה משמעותית ברמת המחוברות.
תוצאה קריטית של חוסר מחוברות הינה נטישה של 

עובדים. התופעה היא כלל עולמית, מאפיינת תחומים 
מסוימים יותר מאחרים אבל לא פוסחת על אף 

 The Big מגזר. בארה"ב התופעה כבר זכתה לשם
Resignation. ביולי 21 עזבו כ- 4 מיליון אמריקאים את 

מקום עבודתם והתופעה נמשכת והמספרים גדלים.
בארץ התמונה דומה. בסקר שעשתה חברת דלויט 

נמצא שבישראל כ- 74% מהעובדים שוקלים לעזוב 
את מקום עבודתם. כ- 57% שוקלים להחליף את 

תחום העיסוק שלהם לגמרי. אמנם רק כ- 12% 
מימשו עד כה את כוונתם אבל ההערכה ששיא 

המשבר עוד לפנינו.
כדי להחזיר את העובד לחוויית Engagement  עלינו 

לעזור לו למצוא את המשמעות שלו בתפקיד ובעבודה. 
אז מהי אותה משמעות שאני מניח כאן כגורם מרכזי 

בחוויית העובד וברמת המחוברות שלו לארגון?
זוהי יכולתו של העובד להביא לידי ביטוי את הערך 

הייחודי שלו בקבוצה אליה הוא משתייך. הרבה 
עובדים מביאים ערך לארגון בעצם העבודה שהם 

פועלים למימוש מטרות הארגון אבל לא כולם חווים 
משמעות בעבודה. אנו רוצים לחבר את עולמו הפנימי 

של העובד, את הזהות האישית שלו, לערך שהוא 
מביא לארגון. חיבור כזה יוצר תחושת משמעות. 

כשאדם מרגיש שהוא משפיע, שרואים אותו, שדעתו 
נשמעת, זהו תנאי בסיסי למשמעות. זו העלייה 

מהספסל למגרש ולהיות חלק מהקבוצה המשחקת. 
 MEANING -קיצור ל( MPV -אבל כדי להפוך ל

VALUE PLAYER&(, כלומר לשחקן משמעות, אדם 
צריך שיהיה לו ערך ייחודי משל עצמו לקבוצה 

ולמטרותיה. שהוא יביא ערך הנובע מתוך עולמו 
הפנימי והזהות האישית שלו.

אז איך עוזרים לאדם להפוך לשחקן משמעות 
בעבודה שלו?

 )KSF( נדרשים ארבעה מרכיבים MVP-כדי להיהפך ל
שהם מפתחות הצלחה: נוכחות, פרואקטיביות, 

היכולת לייצר ערך חדש וייחודי ורלוונטיות. לשם כך 
יש מספר שלבים:

השלב הראשון הוא לגבש ולהגדיר את מרכיבי הזהות 
האישית. זהו מסע בעולמו הפנימי של האדם במהלכו 
הוא מזהה את החוזקות, התשוקות, מערכות היחסים 

שלו, הערכים, והאבנים הגדולות.
בשלב השני הוא יוצא לחקור כיצד הוא מתנהל 

בעולם, בסביבת העבודה שלו ובחיים בכלל ועד כמה 
 .)KSF( הוא מצליח ליישם את ארבעת המרכיבים

אנחנו בוחנים את יישום המרכיבים הללו בשלושה 
רבדים: התנהגויות, שפה ותפקיד. כיצד תפיסת הערך 

האישי באה לידי ביטוי בכל אחד מרבדים אלו והאם 
יש ביטוי מעכב שמונע מאדם להיות משמעותי לאור 

התפיסה הזו.

 יצירה

המציאות המורכבת בה אנו חיים, עשויה לגרום 
ליחיד בתוך הארגון, לחוש שהוא הפך לאמצעי 

בלבד לקיום המערכת הכלכלית שהוא מהווה 
חלק ממנה ומכאן הדרך קצרה לחוויית עובד של 

חוסר מחוברות ושל שחיקה.



בשלב השלישי ננסה ליצור שינוי בהתנהגות, בשפה 
ושינוי בתפיסת התפקיד. מטרת השינוי היא לתת 

ביטוי לזהות האישית ולעולם הפנימי בתפקיד ובמקום 
העבודה. אנו שואפים להרחיב ולהעצים את המשימות 

אשר נותנות ביטוי גבוה לזהות האישית ולצמצם את 
המשימות שנותנות ביטוי נמוך. 

כאשר לא נוכל להשפיע על סדר העדיפות ננסה 
לעצב את המציאות באמצעות שלושת הנתיבים 

ליצירת משמעות שמציע פראנקל בתוך הלוגותרפיה:
נתיב היצירה - מה אני יכול לעשות שיבטא את עולמי 

הפנימי בתוך המשימות שלי וכחלק מתפקידי?
נתיב החוויה - כיצד אני חווה את התפקיד 

והמשימות  שלי באופן שימלאו אחר הצרכים של 
הזהות האישית שלי?

ונתיב ההתייחסות - כיצד אני יכול להגדיר את תפקידי 
ואת העשייה שלי כך שאביא לידי ביטוי את הערך 

הייחודי שלי במסגרתו.
זהו תהליך של JOB CRAFTING הדורש 

יצירתיות פתיחות וגמישות מחשבתית.
כעת נחזור לרגע לאותה עובדת 

בחברת הביטוח, שעמדה לעזוב את 
תפקידה. אחרי שזיהתה את החוזקה 

שלה בהקשבה ואת התשוקה שלה 
לקשר משמעותי עם אנשים ואת העזרה 

לזולת כערך מרכזי ומוביל, ולאחר שהבינה 

 יצירה

שיש לה הזדמנות להביא מרכיבים אלו לידי ביטוי 
בתפקיד שלה, היא הגדירה אותו מחדש: "תומכת 

תהליכי ריפוי של המבוטחים תוך הכוונה במבוכי 
הבירוקרטיה".

חשוב להדגיש כי זו הגדרה שלה בשביל עצמה. היא 
לא יכלה לשנות את המשימות שלה ואת מרכיבי 

התפקיד אבל היא שינתה את ההתייחסות אליו 
וכשהבינה שהיא יכולה להביא בו לידי ביטוי את 

הערך האישי והייחודי שלה, השתנתה גם עמדתה 
ביחס לתפקיד.

כשבועיים לאחר הסדנה היא קיבלה מכתב תודה 
מלקוח על העזרה שלה )לדברי המנהל שלה זו היתה 

הפעם ראשונה מזה שלוש שנים(.
כאשר העובד לוקח אחריות ומחבר את עולמו הפנימי 

והאישי ואת מרכיב הזהות שלו לעשייה המקצועית 
היומיומית הוא מעלה את רמת האותנטיות ומתחבר 

מחדש לתפקיד ולארגון. עובד כזה שמוצא את 
המשמעות הייחודית שלו בתפקיד ובעבודה שהוא 

עושה יהפוך לפרודוקטיבי יותר, ירגיש מחויב 
לארגון לאורך זמן, ויפתח את החוסן שלו להתמודד 

עם שינויים ואי וודאות שהפכו כבר מזמן לחלק 
מהמציאות שלנו.

 
אמנון פורת הוא יועץ ארגוני ומגשר מוסמך. מנחה קבוצות 

בכיר ומנהל התוכן והפעילות בחברת אבן דרך. בעל ניסיון 

של מעל 20 שנה במגוון תפקידים במערכת הביטחון 

ובהובלת שינויים אישיים וארגוניים בקרב מנהלים בכירים. 

בוגר תואר ראשון בחינוך ותואר שני במנהל ומדיניות 

ציבורית מהאוניברסיטה העברית. בוגר מחזור ג' של תכנית 

לוגותרפיה Associate ובוגר מחזור א' של תכנית 

מוסמך לוגותרפיה באוניברסיטת תל אביב וחבר 

ועד המנהל של מכון מצפן לחקר ויישום 

 משמעות בחיים.

*מתוך: "כן לחיים למרות הכל" מאת 

ויקטור פראנקל, בתרגום שאול לוין. הוצאת 

דביר 2021, עמ' 37-38

הרבה עובדים מביאים ערך לארגון בעצם 
העבודה שהם פועלים למימוש מטרות 

הארגון אבל לא כולם חווים משמעות 
בעבודה. אנו רוצים לחבר את עולמו הפנימי 

של העובד, את הזהות האישית שלו, לערך 
שהוא מביא לארגון. חיבור כזה יוצר תחושת 

משמעות. כשאדם מרגיש שהוא משפיע, 
שרואים אותו, שדעתו נשמעת, זהו תנאי 

בסיסי למשמעות.



*\ אפרת מישורי
 

י יֹוַדַעת וֲַעַדִין ֵאיֶנּנִ
ר ִלְבִני: ַסֵפּ ַמה ְלּ

 
ֲאִני ִאּמֹו ׁשֶ
ֲאִני אֹו ׁשֶ

ֲאִני
 

מתוך הספר "Thinkerbell - סיפור בהמשכים של משוררת בהפסקות" אשר ראה אור 

 בהוצאת הקיבוץ המאוחד בשנת 2015.

אפרת מישורי היא משוררת, ד"ר לספרות, מחלוצות הספוקן-וורד בישראל, זוכת פרס לנדאו 

לשנת 2018, זוכת פרס עמיחי לשירה  לשנת 2017 ופרס ראש הממשלה לשנת 2001. 

 חוויה

 להיות מורה גרסת הקורונה
מאת: חן עמרם

לצפייה לחצו כאן
 פואטרי סלאם ישראל
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https://youtu.be/UdiNPRIO1AQ


מסע בעולם העבודה המשתנה – מליצנית- ליזמית
דנה אבירם

 נקיטת עמדה

כשסיימתי את שירותי הצבאי והתחלתי לחפש את דרכי 
המקצועית, הצהרתי בשמחה בשיחה עם הורי כי "אני 

רוצה להיות שחקנית! המקום הטבעי שלי הוא על הבמה. 
שם אוכל להצחיק אנשים, לגרום להם להרגיש, לבכות."

אמא שלי הביטה בי במבט חודר ופסקה: "משחק זה 
לא מקצוע! את צריכה עבודה קבועה – תלוש משכורת 

בראשון לחודש, ופעמיים בשנה בחגים תלושים לחג" 
היא קבעה.

וכך מצאתי את עצמי לומדת עבודה סוציאלית, וכעבור 
שנתיים התחלתי לעבוד כפקידת סעד לחוק הנוער. 

מתקופה זו אני זוכרת בעיקר חרדות. כל טלפון שצלצל 
הקפיץ אותי, אולי זה דיווח על קטין שנפגע על ידי 

הוריו. כל סירנה בכביש דרכה אותי, אולי מדובר בקטין 
שצריך לשקול להוציא מהבית. הופעתי בבתי משפט, 

ייעצתי להורים ופגשתי ילדים שעברו פגיעות. בתוכי 
ידעתי – שלא לזה נועדתי. המתח והלחץ הקבועים 
מרטו את עצבי. לכן, אחרי שתי לידות בשנה אחת 

התגבשה בי ההחלטה שאני לא חוזרת להיות עובדת 
סוציאלית! אבל מה ידעתי לעשות? אמא לשני פעוטות, 
עם משכנתא וגנים לשלם. פתאום נזכרתי, אני אוהבת 
להיות על במות. להצחיק אנשים, לגרום להם לבכות, 
לגרום להם להרגיש. ההחלטה החלה להתבשל – אני 

הולכת להיות במרכז הבמה, להיות מחוברת לעולם 
הילדים. להצחיק או בקיצור, אני הולכת להיות ליצנית! 

ככה במשך חמש שנים הייתי ג'אמפי הליצנית, פיפי 

הפיה היפיפיה, בלו הדוב, דורה ושלל דמויות מגוונות 
בהן הצלחתי לעשות טוב להרבה ילדים, ועל הדרך 

חיי הפכו להיות מלאים ומגוונים. אבל אחרי שילדתי 
את בתי השלישית שוב שמעתי בתוכי את הקול הבא 

"מה יהיה איתך דנה? כמה זמן תהיי ליצנית? זה פתטי, 
מגוחך, את צריכה עבודה קבועה עם משכורת בכל 

ראשון לחודש, ותלושי חג פעמיים בשנה". לא הספקתי 
לחפש הרבה כשחברתי הטובה סיפרה לי שבשירות בתי 

הסוהר מחפשים עובדים סוציאליים. "יש שם משכורת 
טובה בראשון לחודש, תנאים מדהימים, ואי אפשר 
לצאת בלי שחרור מוקדם" היא צחקה, ותוך חודש 

הורדתי את חליפת הליצנית ובסיבוב של מאה ושמונים 
מעלות לבשתי מדים, פרצוף קשוח ויצאתי לדרך 

מקצועית חדשה. 
בשנתיים וחצי הראשונות הסתובבתי עם דמעות 

קבועות בעיניים. אמנם המשכורת תקתקה, אבל 
התחושה הכללית שלי הייתה שמישהו גנב לי את החיים 

ושם אותי בבית סוהר. השגרה הקבועה, הנוקשות 
של המסגרת והאפרוריות היו לי קשים. מרוב דיכאון 

התחלתי לכתוב ספרי ילדים. את הספר הראשון 
שכתבתי כתבתי על ילדה שאביה נכנס למאסר והיא 
מתמודדת עם הגילוי, והקושי החברתי שנלווה לכך. 

בשנתיים וחצי הראשונות הסתובבתי עם 
דמעות קבועות בעיניים. אמנם המשכורת 

תקתקה, אבל התחושה הכללית שלי הייתה 
שמישהו גנב לי את החיים ושם אותי בבית 

סוהר. השגרה הקבועה, הנוקשות של 
המסגרת והאפרוריות היו לי קשים.



 נקיטת עמדה

פניתי לדוברת שב"ס וסיפרתי לה על הספר שכתבתי. 
היא שלחה אותי מייד לתוכנית בוקר של אברי גלעד 

לספר על הספר ועל התובנות שלי כעובדת סוציאלית 
בכלא. כשחזרתי לכלא, מפקד הכלא הזמין אותי אליו 

בכבוד רב והחמיא לי על הראיון. אבל כשהגעתי לאגף, 
חיכתה לי הפתעה. שתי עובדות סוציאליות שעבדו אתי 

הסבירו לי בדרך שאינה משתמעת לשתי פנים שאני 
חוצפנית. איך יכול להיות שהן שנים במסגרת שב"ס 
ומעולם לא הגיעו לתקשורת ואני זמן קצר בה, וכבר 

פורצת גבולות?!
השינוי המשמעותי הגיע כשעברתי לעבוד כעובדת 

סוציאלית באגף לעברייני מין. בשנת 2008 הגיע 
למשרדי אסיר חדש שריצה מאסר על עבירות מין אותן 

החל דרך הרשת. הייתה זו הפעם הראשונה שפגשתי 
פדופיל שהשתמש ברשת לצרכיו. כשראיינתי 

אותו שאלתי למה הוא החל את הפיתוי 
דרך הרשת והוא ענה "כי זה קל - ילדים 

בטוחים שהרשת מקום שמור ובטוח, 
ואני יודע לנצל זאת לצרכי".

באותו רגע נפל הפור. הבנתי שיש לי 
שליחות בעולם הזה.

כתבתי את הספר "טורף ברשת" – המספר 

על ילדה המכירה חבר דרך הרשת המתגלה כפדופיל. 
הספר יצא לאור ועורר הדים. זה ספר פורץ דרך, על 

נושא קשה, מורכב, וחשוב שלא היה קודם.
בעקבות הספר התחלתי לעשות הרצאות. שילבתי 

קטעי משחק, בדיחות, דרמה, תרגילים שונים וכמובן 
את הידע שלמדתי באגף לעברייני מין על דרכי 

פעולתם של הפוגעים.
תוך זמן קצר – ההרצאה הפכה ללהיט. הלו"ז שלי 

התמלא. התבקשתי לבנות הרצאות להורים, לבני נוער. 
סדנאות. כתבתי הצגות, חדרי בריחה, פעילויות מגוונות 

– וכשכל זה היה באוויר – עזבתי את השב"ס.
כיום אני מנהלת את חברת "זהירים ברשת". חברה 

שפוגשת כשלושים אלף בני נוער וילדים בשנה. צוות 
מיומן של שחקנית ומנחי קבוצות פועל בכל קצוות 

הארץ בכדי להנכיח שיח מיטיב עם ילדינו סביב נושא 
הרשת. מניעת שיימינג, חרמות, פגיעות חברתיות 

ומיניות ברשת הם התכנים בהם אנו עסוקים.
 במקביל, המשכתי לכתוב ספרים העוסקים ברשת –

"סלפי אחד יותר מדי", "המשחק", "#מפורסמת" 
נוגעים בדילמות ובעיות עמן מתמודדים ילדים ובני 

נוער ברשת. עד היום 12 ספרים שכתבתי יצאו לאור.
אז כן, אין לי תלוש משכורת בכל ראשון לחודש, ואין 

לי תלושים לחג פעמיים בשנה אבל יש לי עולם מלא 
ומרגש. עולם של עשייה ויזמות, השפעה והתרגשות. 
התחדשות מתמדת. הצלחתי ליצור פאזל מהילדה 

שאוהבת במה, העובדת הסוציאלית העמוקה 
והמורכבת, הליצנית והסופרת. 

וכמובן גם מהאישה שלמדה לוגותרפיה וגילתה שגם 
בעולם העבודה הדבר החשוב ביותר הוא משמעות.

דנה אבירם היא סופרת ילדים ונוער, יזמית, 

בעלת חברת "זהירים ברשת", עובדת 

סוציאלית בשירות בתי הסוהר, מרצה 

ומנחת סדנאות להורים, למורים ולתלמידים 

בנושא התנהלות ברשת. בוגרת מחזור 

 Associate ד׳ של תכנית לוגותרפיה

באוניברסיטת תל אביב.

אז כן, אין לי תלוש משכורת בכל ראשון 
לחודש, ואין לי תלושים לחג פעמיים 

בשנה אבל יש לי עולם מלא ומרגש. עולם 
של עשייה ויזמות, השפעה והתרגשות. 

התחדשות מתמדת. הצלחתי ליצור פאזל.



הספר "משמעות מחפשת אדם" 
מאת ד״ר פנינית רוסו־נצר ודוד 

מעוז ישראל ראה אור.
״החיפוש אחר משמעות הסעיר 
את המין האנושי מראשיתו לא 

כשאלה מטפיזית או תיאולוגית, 
אלא כשאלה קיומית - שאלת 
ה״לשם מה״. אבל משמעות 

אינה מהות סטטית הממתינה להימצא אי־שם במרחב 
האידאות, אלא מהות חיה, מורכבת ומשתנה. במובן 

מסוים, היא מחפשת את האדם לא פחות משהוא 
מחפש אותה. היכולת להגיב לקריאת המשמעות 

כרוכה במודעות שלנו לזהות בתוכנו מה אנחנו 
נקראים להיות או לעשות בכל רגע נתון".

שאלת המשמעות רלוונטית כיום במיוחד: התפתחויות 
טכנולוגיות שהותירו את האדם לבדו אל מול המסך, 

חוסר יציבות חברתית ומגפת הקורונה העצימו מצוקות 
נפשיות כגון מתח, חרדה ודיכאון. בתוך כך הן הציבו 

בפני האנושות שאלות מהותיות: מה זה אומר לחיות? 
כיצד אנחנו רוצים לחיות?

הלוגותרפיה מבקשת להשיב על השאלות האלה בדיוק. 
עוד יותר מכך - היא מבקשת לשאול שאלות נוספות. 

הגישה מבוססת על משנתו של ויקטור פרנקל )״האדם 
מחפש משמעות״( וקושרת בין פסיכותרפיה למשמעות 

מה חדש?
חדשות משמעות בארץ

בחיים. על אף הפופולריות העצומה של ויקטור 
פרנקל ומשנתו בארץ, ועל אף המעמד שזכתה לו 

הלוגותרפיה ברחבי העולם, כמעט שלא קיימת ספרות 
מקיפה ועדכנית המציגה את הגישה ויישומיה בשפה 

העברית. משמעות מחפשת אדם עונה על הצורך הזה 
ופותח דלת לטיפול באמצעות משמעות למטפלים 

מדיסציפלינות שונות, וגם לכל מי ששואל את עצמו 
״לשם מה אני חי״.

ד״ר פנינית רוסו־נצר היא מרצה בכירה באקדמיה, 
קלינאית מוסמכת בלוגותרפיה, מייסדת וראש 
התוכנית ללוגותרפיה באוניברסיטת תל־אביב, 

וראש החוג לחינוך במכללה האקדמית אחוה. ד״ר 
רוסו־נצר פרסמה ספרים ומאמרים מדעיים רבים 

בהוצאות ובכתבי עת בין־לאומיים. דוד מעוז ישראל 
הוא פסיכולוג רפואי וקלינאי מוסמך בלוגותרפיה. 

הוא כותב ומרצה בתחום הפסיכותרפיה, רוח האדם 
ומשמעות החיים.

מחזור ו' של תכנית לימודי תעודה - Associate in logotherapy סיים את הכשרתו. 
ברוכות הבאות וברוכים הבאים אל קהילת המשמעות. 

בשנת הלימודים הקרובה יפתחו באוניברסיטת תל אביב:
Associate in logotherapy  - מחזור שביעי של תכנית ההכשרה ללוגותרפיה �

Associate לפרטים נוספים על מסלול

� מחזור שני של לימודי המוסמך בלוגותרפיה למתקדמים -  Certified logotherapist לוגותרפיסטים 
במסלול קליני או ארגוני/חינוכי.

Certified לפרטים נוספים על מסלול

https://2sfarim.com/product/%d7%9e%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%97%d7%a4%d7%a9%d7%aa-%d7%90%d7%93%d7%9d
https://education.tau.ac.il/morim/logotherapy_tau
https://education.tau.ac.il/morim/logotherapy_Certified


גאים בראש המכון, ד"ר פנינית רוסו-נצר, על הצטרפותה 
כיועצת האקדמית של המרכז הרפואי בארגון הסחר העולמי 

World Trade Center Health Registry בניו-יורק ללוות 
מחקרים בנושא של צמיחה פוסט טראומטית, משמעות ותקווה 

בקרב ניצולי אסון התאומים )11\9(. 

מה חדש?
חדשות משמעות בעולם

בחודש יוני הציגה ראש המכון, ד"ר פנינית רוסו-נצר, הרצאת מפתח )Keynote lecture( בכנס 
הבינלאומי למשמעות בחיים שאורגן על ידי Hong Kong Shue Yan University וכלל מאות חוקרים 
ואנשי מקצוע מרחבי העולם. ההרצאה עסקה בנושא של חוויות סינכרוניות כנתיב למציאת משמעות. 

בחודש מאי הציגה ראש 
המכון, ד"ר פנינית רוסו-נצר, 
הרצאה בנושא של משמעות 

בפעולה - יישומים של משמעות 
בחברה ובחינוך בסמינר מטעם 

 CREST )the national and
 international research

 hub for counselling and
psychotherapy( של אוניברסיטת 

רוהמפטון בלונדון, אנגליה. 



השעה 04:30 לפנות בוקר ואני על הטנדר של 
יענקל׳ה, בדרך לכרמים שבאזור מזכרת 

בתיה. אי שם בקיץ 1980, כשעוד לא 
דמיינתי שכאן אגור ואגדל את משפחתי, 

אני יוצא כנער ל"עבודת חופש גדול" אצל 
אחד החקלאים באזור. קצת דמי כיס או כסף 

לנסיעה עם החברים לסיני )שאז עדיין הייתה בתוך 
גבולותינו(, מי זוכר... קריר בחוץ על הטנדר הפתוח. אלו 

השעות שבקיץ אפשר לעבוד בכרם. אור ראשון ואנחנו 
פוגשים בכרם את הפועלים האמיתיים, שהגיעו מעזה 
)שגם היא עדיין הייתה אז חלק מההוויה שלנו(. אנחנו 
מתחלקים בין שורות הגפנים ומתחילים לגזום ולדלל 

או לבצור. מי יודע?! בכל זאת עברו מאז אי אלו שנים. 
ריח הענבים המבשילים מתערבב עם ריחות הריסוס 
והאדמה הקיצית. העבודה הפיזית עושה תיאבון ואני 

כבר מפנטז על ארוחת הבוקר. אחרי כשעתיים של 
עבודה אנחנו מתיישבים על קרטון פרוס על האדמה 

תחת הסככה המאולתרת. השמש כבר מתחילה לצבור 
תאוצה ומעבר לגבולות הצל כבר חם מאוד, הביל. אני 
מוציא את הכריך שהכנתי בבית עטוף בנייר פרגמנט, 

אבל עיני נשואות לפועל שמכין את הסלט. בקערת פח 
שחוקה הוא כותש שום טרי בעזרת עלי שאולי משמש 
לטחינת תבלינים או קפה…. מוסיף פלפל חריף טרי 

וכותש גם אותו. אחר כבוד מעביר את התערובת לקערה 

גדולה יותר ומוסיף בצל קצוץ ומערבב. אז 
מגיע תור העגבניות. קוביות קוביות נזרקות 

לקערה ומצטרפות לתהליך הערבוב. ברקע 
עשן מדורה קטנה שהדליקו הפועלים וריח 

קפה שחור מתבשל בפינג׳אן שעל הגחלים. 
לתערובת העגבניות מוסיפים מלח ופלפל 
שחור, שמוציאים לעגבניות את המיץ, שמן זית 

בנדיבות, שמשחק עם מיץ העגבניות ועל כל ה"מערך" 
יוצקים שמנת חמוצה. כל פועל מוציא מתיקו פיסת בד 

שעוטפות פיתות דקיקות, שנאפו אי שם באשמורת שנייה 
בעזה. אנחנו יושבים במעגל במעין כריעת ברך סביב 

הקערה. קפה חם נמזג לכוסות קטנות של זכוכית אחד 
הפועלים מציע לי בחיוך קרע מן הפיתות הטריות )הוא 

כבר מכיר את תשוקתי לפיתות האלה( לצד הקערה מונח 
נייר עיתון ועליו ערימת זיתים דפוקים ומרירים. אני אוסף 

בעזרת הפיתה ערימה מהסלט ומכניס לפה. חמיצות 
העגבניות מתערבבת בטעם השום ובחריפות העוקצנית 

של הפלפל. הטעמים נספגים בפיתה הטרייה והשמנת 
כמו שמיכה דקה מלווה את סימפוניית הטעמים הזו. 
אני כל כך אוהב את העבודה בחקלאות, להיות בחוץ 

באוויר הפתוח, בפשטות, להרוויח את ארוחתי בזעת אפי, 
באמת, אני ממש אוהב את ארוחת הבוקר הזו...

והסנדוויץ שלי? הוכנס חזרה בבושת פנים לתרמיל 
שלי… אולי יותר מאוחר...

טעימת משמעות
התפייטות נוסטלגית על סלט עגבניות של פועלים

אמנון פורת

מתכון לסלט עגבניות של פועלים
מצרכים

4-5 שינים שום קלופות
פלפל חריף טרי מנוקה 

מגרעינים
בצל קצוץ

4-5 עגבניות חתוכות לקוביות
פלפל ומלח

שמן זית
גביע שמנת חמוצה )אפשר 

להחליף ביוגורט( 

אופן ההכנה
1. שמים את השום בקערה מוסיפים את הפלפל 

הקצוץ – כותשים ביחד בעזרת עלי או תחתית של 
כוס או כל אמצעי מתאים אחר.

2. מוסיפים את הבצל והעגבניות ומערבבים היטב.
3. מתבלים במלח ופלפל עד יצא המיץ.

4. יוצקים בנדיבות שמן זית.
5. מכתירים את היצירה בשמנת חמוצה.מערבבים.

7. מכינים פיתות או קונים. אפשר גם לחם טרי. 
ולא לשכוח זיתים דפוקים ומרירים בצד.



חילופי מנכ"ל 
 חידוש אצלנו במכון, אמנון פורת, ממייסדי המכון כעמותה, אשר כיהן כמנכ"ל המכון פרש מתפקידו. 
הוא ממשיך לכהן בוועד המנהל ולהיות שותף משמעותי במכון. זאת הזדמנות להודות לאמנון על כל 

העשייה המשמעותית וההשקעה הרבה. את אמנון מחליפה עוז רוטברט, מלווה רוחנית מוסמכת ועורכת 
ספרותית. בוגרת תכנית לוגותרפיה Associate ותכנית לוגותרפיסט מוסמך באוניברסיטת תל אביב.

נאחל לעוז הצלחה רבה בתפקיד ועשייה משמעותית. 

צוות הנהלה חדש
בהזדמנות זאת נברך ונאחל בהצלחה רבה גם לצוות ההנהלה החדש במכון:

דוד מעוז ישראל - מנהל הקליניקה
הדס לוי - מנהלת תחום פיתוח תוכן

ד"ר יונתן דוידוב - מנהל תחום מחקר
מתן חיים - מנהל קשרי קהילה

חדשות המכון

לפרטים    להרשמהלפרטים    להרשמה

info@compassinstitute.org.il
https://pay.tranzila.com/ttxmazpench1/MWF6Z2VFTmNmQWorTmhDcTdoNEFSZz09
info@compassinstitute.org.il
https://pay.tranzila.com/ttxmazpench1/MlkxamxoRzEwL0l5M2RMb2hxZEZwQT09


מכון מצפן מחפש אתכם.ן 
לטובת הקמת מערך ייעוצי/טיפולי ממוקד בהגברת 

תחושת משמעות בכל מעגלי החיים
תנאי הסף לקבלה לקליניקה - עמידה באחד 

מהקריטריונים הבאים:
1. יועצ.ת/מטפל.ת מוסמכ.ת, בעל.ת תואר שני באחד 

מהתחומים: פסיכולוגיה/עבודה סוציאלית/טיפול 
באומנות/קרימינולוגיה קלינית/פסיכיאטריה.

2. לוגותרפיסט.ית קליני.ת או חינוכי.ת/ארגוני.ת 
מוסמכ.ת.

3. יועצ.ת בתחום העסקי/ארגוני/חינוכי בעל.ת תעודת 
ASSOCIATE בלוגותרפיה.

 להגשת מועמדות, יש לשלוח למייל
info@compassinstitute.org.il עד לתאריך 

30.9.22 את הדברים הבאים:
√  קורות חיים

√  העתקי תעודות והסמכה 
√  מכתבי המלצה מגורמים מקצועיים )שניים לפחות(

השקת קליניקה טיפולית 
גישת הלוגותרפיה )טיפול באמצעות משמעות(, 

מכוונת לצלוח רגעים מאתגרים, לדייק את 
הבחירות ולמצוא מוטיבציה פנימית לשינוי 

בכל מעגלי החיים )האישי, הזוגי, המשפחתי, 
התעסוקתי והבריאותי(.

תוכלו לבחור בין 2 האפשרויות הבאות לקבלת טיפול/
ליווי לוגותרפי אישי:

קליניקת מומחים – כוללת יועצים ומטפלים 
מקצועיים ממגוון תחומים, כגון: פסיכולוגיה, 

עבודה סוציאלית, פסיכותרפיה, חינוך ורפואה, עם 
אוריינטציה לגישת הלוגותרפיה. 

קליניקת מתמחים – כוללת אנשי מקצוע 
מתחומי הטיפול, היעוץ העסקי, החינוכי והארגוני, 

שבמסגרת הפרקטיקום בתוכנית ללימודי לוגותרפיה 
באוניברסיטת תל אביב, מציעים ליווי בתעריפים 

√  קובץ וורד הכולל  קטע קצר המתייחס לחיבור 
האישי לגישת הלוגותרפיה או פסיכותרפיה מוכוונת 

משמעות, השמה במוקד הריפוי את החיבור לתחושת 
ייעוד ומשמעות בחיים. 

בנוסף, יש לציין האם יש/אין תיק עוסק פטור/מורשה 
בתחום הייעוץ/הטיפול והאם יש/אין משרד/קליניקה 

לקבלת הפניות.

מסובסדים, תחת הדרכה ופיקוח מקצועי צמוד, של 
מטפלים בכירים מקליניקת המומחים.

לשאלות וקבלת פרטים נוספים, ניתן לפנות אלינו 
info@compassinstitute.org.il :באמצעות המייל

mailto:info@compassinstitute.org.il
mailto:info@compassinstitute.org.il


פיילוט של תוכנית "בלשי משמעות" הועבר בהצלחה 
מרובה בביה"ס 'חיים חפר' בפ"ת. 

התוכנית אורכת 8 מפגשים, אחת לשבוע, מיועדת 
לתלמידים בכיתות ו'-יב'. במהלכה, מתנסים 

המשתתפים בפעילויות חווייתיות לגילוי המשמעות 
האישית שלהם ולהשארת חותם בעולם ובסביבה 

הקרובה להם.
במהלך התוכנית מתעדים הילדים את חוויותיהם 

ב'יומן מסע' מקסים שעיצבה )מעצבת הבית שלנו( 
אושרית גרגיר.

התוכנית פותחה ע"י צוות הכולל את ראש מכון מצפן, 
ד"ר פנינית רוסו נצר ובוגרות לימודי לוגותרפיה 

באוניברסיטת תל אביב: הדס לוי, רחל אלברג ודפנה גורן
התוכנית מוכרת ומאושרת מטעם משרד החינוך, 

מועברת ע"י מנחים בוגרי לוגותרפיה, שהוכשרו 
מטעם המכון להעבירה, מגובה מחקרית וזוכה להדים 

בארץ ובעולם!
על התכנית:

החיפוש אחר המשמעות נחשב ככוח מניע ראשוני 
באדם ומהווה תהליך אנושי בריא וטבעי לכינון זהות 

אישית והתפתחות מיטבית. ללא כיוון או מטרה 
משמעותית, אין טעם והנעה לפעול. בספרות 

המחקרית ניתן למצוא עדות אמפירית רחבה לקשר בין 
משמעות בחיים למיטביות ובריאות נפשית ופיזית מחד 

ולהתמודדות עם קשיים ומצבי סיכון מאידך, בהיותה 
מנגנון מגן המייצר מוטיבציה ותורם לעמידות וחוסן. 

העולם המשתנה בו אנו חיים היום, מזמן התמודדויות 
מורכבות וייחודיות המאופיינות באי יציבות, חוסר 
וודאות, טכנולוגיה וקצב מהיר. אל מול התפוררות 

המסורת ובהיעדר עוגנים ערכיים, מחקרים מראים כי 
צעירים רבים, חווים כיום, תחושות חוסר סיפוק, ריקנות, 

אדישות ובלבול וחשים מנותקים ו"צפים" בעולם ללא 
כיוון או מטרה ברורה לחייהם.

על רקע מחקרים המצביעים על חשיבות החשיפה של 
צעירים כבר מגיל מוקדם לתכנים ערכיים העוסקים 

בשאלות של משמעות ומטרה בחיים, פותחה התוכנית 
"בלשי משמעות" הראשונה מסוגה, המנגישה תכנים 

אלו לעולם החינוך וכוללת תכנים המעוגנים בתיאוריה 
ובמחקר האקדמי.

כל התכנים מונגשים באופן התנסותי וחווייתי - 
התלמידים הופכים לבלשי משמעות האוספים רמזי 

משמעות, מפענחים דילמות, מגלים את טביעת 
החותם הייחודית שלהם ומלווים ביומן מסע אקטיבי 

המתעד את התהליך שהם עוברים. התוכנית 
פותחה עבור תלמידים וצוותים חינוכיים במערכות 

הפורמליות והבלתי פורמליות במטרה לגלות ולחזק 
את תחושת הערך האישי, המשמעות והחוסן הפנימי, 
תוך מוטיבציה, מסוגלות, סבלנות, שייכות ולהעצימם 
כסוכני שינוי למימוש ערכים באופן אקטיבי בסביבתם 

הקרובה והרחוקה.
מבנה התוכנית:

8 מפגשים, משך שעה וחצי כל אחד, המשלבים 
באופן אינטגרטיבי כמה רמות מעולם הלוגותרפיה 

)טיפול באמצעות משמעות(, שפותח בידי הפסיכיאטר 
והנוירולוג ויקטור פראנקל )מחבר רב המכר "האדם 

מחפש משמעות"(:
שלושת נתיבי המשמעות – יצירה )מה אני נותן 	 

לעולם(, חוויה )מה אני מקבל מהעולם( והתייחסות 
)באיזה אופן אני בוחר להתמודד עם אתגרי 

החיים(.
שלושת מרכיבי המשמעות – הבנה )מה מקומי 	 

בעולם(, מטרה )לאן אני מכוון את עצמי( ותחושת 
ערך לקיום.

שלושת המימדים – אישי, קהילתי ואוניברסלי.	 
לפרטים

השקת תכנית 'בלשי משמעות' - תוכנית אינטגרטיבית 
לחינוך למשמעות:

mailto:info@compassinstitute.org.il


כשעברתי את ההכשרה שלי בתחום הלוגותרפיה 
ב-2007 ובמקביל התחלתי את דרכי כמאמן 

אישי  צף בראשי החזון של יצירת תוכנית שתשלב 
בין שני התחומים וכך הגיתי את השם המתבקש 

"לוגוקואצ'ינג". 
בעשור פלוס שחלף מאז פיתחתי ארגז כלים מעשי 

שמשלב בין עיקרי הלוגותרפיה וההשראה שהיא 
מספקת במעוף המשמעות שלה לבין כלים מעולמות 

התוכן שקשורים לאימון. הקו המנחה בתכנית 
הלוגוקואצ'ינג הוא התנועה על המנעד בין רעיונות 

בשבוע שעבר הסתיימה סדנת מבוא ללוגותרפיה 
ליועצות החינוכיות של הפקולטות באונ' ת"א. הסדנה 

עסקה במושגי היסוד של הלוגותרפיה לצד תרגילי 
התבוננות אשר נועדו לתת ליועצות לחוות את החומר 

באופן פרקטי, הן בהתבוננות אישית והן בהתבוננות 
מקצועית. היועצות עובדות עם סטודנטים בגילאי 

היום, יותר מתמיד אולי, מחלחלת ההבנה שמעבר 
להיבטים רגשיים, חברתיים ופדגוגיים, אנחנו זקוקים 

לחינוך למשמעות, לערכים. אז איך מחנכים למשמעות 
בעולם משתנה? השאלה הזו הובילה את קו המחשבה 
שלנו בדוכן שהצגנו בו בביאנלה למעצבי עתיד בחינוך 

2022. היה מרגש ומשמעותי!

בעולם האידאי, עולמות הרוח המהווים את הכוח 
המניע עבורנו ובהלימה משלימה לביטוי של אותם 

רעיונות בהתמודדות עם אתגרי החיים במציאות 
המטריאליסטית. כל התוכנית שזורה בכלים מעשיים 

שנבחנו ודוייקו במשך שנים בקליניקה בעבודה פרטנית 
ובאימון עם קבוצות ומשלבים בין השאר פרקטיקות 

מגישת ה -CBT וה -ACT. התכנית מיועדת בעיקר 
לאנשים הפועלים בתחומי הטיפול, הדרכה ואימון, 

מרוכזת לשישה מפגשים וכוללת התנסויות מעשיות 
להפנמת ותרגול הכלים.

הבגרות הצעירה אשר פעמים רבות מגיעים בעקבות 
מצוקות הנובעות ממשבר רוחני. הסדנה העניקה 

ליועצות מסגרת התייחסות נוספת להתבוננות במצוקות 
של הסטודנטים דרך מימד הרוח שויקטור פרנקל מצווה 
אותנו לא להזניח. את הסדנה הנחה דן שוורץ, פסיכולוג 

ויועץ ארגוני, חבר ואיש צוות במכון 'מצפן'.

על תכנית הלוגוקואצ'ינג עם סיום המחזור הראשון

סדנת מבוא ללוגותרפיה ליועצות החינוכיות של 
הפקולטות באונ' ת"א

השתתפות בביאנלה למעצבי עתיד בחינוך 2022 



ב9.6.22 התקיים ערב ביכורי מכון מצפן 
באוניברסיטת תל אביב. אירוע לכבוד ספריהם 

של חברי המכון אסנת שיר-וישינסקי, עדי 
ליליאור, דנה אבירם, עירית בקר, דוד מעוז 

ישראל ופנינית רוסו-נצר אשר יצאו לאור בשנה 

הרצאה בזום בנושא רפואה ומשמעות שתינתן ע"י 
פרופ' אייל ריינשטין, מומחה ברפואה פנימית ובגנטיקה 

רפואית. עוסק במחקר והוראה בתחום מחלות לב 
ומחלות נוירולוגיות גנטיות של בוגרים ומבוגרים. בוגר 

תכנית לוגותרפיה Associate באוניברסיטת תל אביב 
וחבר הוועד המנהל.

הרצאה בזום בנושא "אבל ואבדן דרך עדשה 
מטאפורית" שתינתן ע"י עדי לילאור, מנחת קבוצות, 
יועצת אבל ברוח הלוגותרפיה ופיזיותרפיסטית. בוגרת 
תכנית לוגותרפיה Associate באוניברסיטת תל אביב.

הרצאה בזום בנושא חודש החגים שתינתן ע"י יוני 
הולנדר, מנהל תיכון דתי באפרת, עוסק בחינוך בני 

נוער בארץ ובחו"ל כשלושה עשורים, יועץ זוגי ורב מחתן 
בארגון צהר. בוגר תואר ראשון במדעי הרוח והחברה 

ותואר שני בהסטוריה של עם ישראל. בוגר תכנית 
לוגותרפיה Associate באוניברסיטת תל אביב וחבר 

הוועד המנהל.

הכנס השנתי של מכון מצפן באוניברסיטת תל אביב. 

סדנת  Mind - Set שתועבר ע"י אמנון פורת, יועץ 
ארגוני ומגשר מוסמך. מנחה קבוצות ומנהל את חברת 
אבן דרך. בעל ניסיון של מעל 20 שנה במגוון תפקידים 

במערכת הביטחון ובהובלת שינויים אישיים וארגוניים 
בקרב מנהלים בכירים. בוגר מחזור א' של תכנית 

האחרונה. עוז רוטברט, מנכ"ל המכון פתחה 
בדברים על ספרות כזירה של משמעות. לאחר 

מכן הצגו הספרים והתקיים רב שיח על תכני 
הספרים בזיקה לרוח הלוגותרפיה. 
היה מעורר השראה, מרתק ומרגש.

לוגותרפיה Associate ובוגר מחזור א' של תכנית מוסמך 
לוגותרפיה שתיהן באוניברסיטת תל אביב וחבר ועד 

המנהל של מכון מצפן לחקר ויישום משמעות בחיים. 

הרצאה בזום בנושא חינוך ומשמעות ע"י פרופ' תמי 
קציר, מרצה בכירה בפקולטה לחינוך, אוניברסיטת 
חיפה. בעבר הייתה חברת סגל בבית הספר לחינוך 

של אוניברסיטת הארוורד. מחקריה מתמקדים בהבנת 
נקרא, קוגניציה ורגש, תהליכים מטאקוגניטיבים 

בקריאה, תפיסות עצמיות, תצוגה ויזואלית וקריאה. 
בעלת תואר שלישי בהתפתחות קוגניטיבית 

מאוניברסיטת טאפטס )ארצות הברית(.

הרצאה בזום בנושא לוגותרפיה וליווי רוחני ע"י עוז 
רוטברט, מלווה רוחנית מוסמכת ועורכת ספרותית. 

בוגרת תכנית לוגותרפיה Associate ולוגותרפיסט 
מוסמך באוניברסיטת תל אביב ומנכ"ל המכון. תאריך 

יימסר בהמשך.

הרצאה בזום בנושא "לוגותרפיה וגישור" ע"י רחלי 
דור, מגשרת מוסמכת ובוגרת תכנית לוגותרפיה 

Associate ולוגותרפיסט מוסמך באוניברסיטת תל 
אביב וחברת הוועד המנהל של המכון. בעלת ניסיון עשיר 

בתפקידי ניהול בכירים בתחום משאבי אנוש וניהול 
חברת היי-טק. עוסקת בחיבור בין גישת הלוגותרפיה לבין 
גישור ומשלבת את שני התחומים בפרקטיקה הגישורית. 

תאריך יימסר בהמשך.

ביכורי מצפן

בקרוב במכון 
)תאריכים יימסר בהמשך(



לחומרים נוספים עידכונים 

מוזמנים לקרוא עלינו באתר:
compassinstitute.org.il

עקבו אחרינו בפייסבוק:
מכון מצפן לחקר ויישום משמעות בחיים

להצטרפות
לרשימת התפוצה

 compass1.ravpage.co.il

פנו אלינו - נשמח לשמוע
מכן.ם רעיונות,

שאלות ועוד
בכתובת הדוא"ל:

 info@compassinstitute.org.il

https://compassinstitute.org.il/
https://www.facebook.com/%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A6%D7%A4%D7%9F-%D7%9C%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-361732324605061
https://compass1.ravpage.co.il/
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